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CARO EDUCADOR, 

É com prazer que a Edipass apresenta aqui este Manual do 
Professor Digital para a obra O cavalinho azul e outras peças. 
Trata-se de uma proposta que visa contribuir para a formação 
de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, 
contando com a sua mediação e a da escola. 

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e 
se ensina, dado que não é um ato natural como a fala, por 
exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser formado. 
A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série 
de competências e habilidades que devem ser trabalhadas na 
escola por meio de estratégias e projetos que possibilitem a 
compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens como 
uma prática social, uma ferramenta que lhes possibilitará não 
só a comunicação com aqueles com quem se relacionam, mas 
a compreensão de si próprios e do mundo em que vivem. 

Este Manual é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, 
aquela que, como define o educador espanhol Carlos Lomas, 
“se orienta não só para o conhecimento das obras e dos au-
tores e autoras mais significativos do cânone literário, mas, 
também e sobretudo, para a aquisição de hábitos de leitura 
e de capacidades de análise dos textos, para o fomento da 
experiência literária em torno de diferentes tipos de texto e, 
inclusivamente, para o estímulo da escrita criativa de intenção 
literária” (LOMAS, O valor das palavras II, 2006). 

Entendemos que a educação literária é algo que come-
ça na mais tenra idade, em casa e em família, e se estende 
por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida escolar, pois 
acreditamos que aprender a ler é muito mais que aprender a 
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decifrar palavras. Nessa perspectiva, este Manual será sempre 
uma dentre as inúmeras possibilidades de trabalho para a 
construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar 
o livro O cavalinho azul e outras peças como um ponto de 
partida para sua programação do ensino da leitura em sua 
escola. Disponibilizamos sugestões de atividades para poder 
oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, multipli-
cando e diversificando situações de leitura que, sabemos, 
são infinitas. Quanto mais ricas e variadas elas forem, mais 
chances as crianças e os jovens terão de aprender por meio 
dos textos que leem. 

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola 
como mediadores de leitura e entendemos que também é 
nossa função, como editores, fortalecer e estimular as relações 
estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na 
condição formativa da literatura, não só no contexto didáti-
co-pedagógico, mas como possibilidade de desenvolvimento 
da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Manual se constitua numa ferramen-
ta de acesso à língua escrita e compreensão leitora, elementos 
essenciais tanto para a apropriação de todas as matérias do 
currículo escolar como para a construção de cidadãos atuantes 
na sociedade em que vivemos. 

Edipass
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CONHECENDO A AUTORA E SUA OBRA

Maria Clara Machado é considerada a mãe do teatro para 
crianças no Brasil, da mesma forma como Monteiro Lobato 
é considerado o pai da literatura infantil em nosso país. De 
acordo com Luiz Raul Machado, escritor e especialista em 
literatura infantil:

Nunca antes uma artista de palco se dedicara tão 

integralmente ao teatro para crianças no Brasil. Com as 

peças criadas por Maria Clara e pelos valentes tabladia-

nos, foi inaugurado um novo patamar de qualidade no 

teatro infantil. A criança levada a sério: só apresentar 

aos pequenos espectadores o melhor. Nada de teatrinho 

tatibitate. Nada de correrias, delações dos vilões e grita-

ria. Nada de diminutivos depreciativos e cenas melosas 

recheadas de falsa poesia. Nada de cenários aproveitados 

das peças de horário nobre.1

No Rio de Janeiro, criou a escola de teatro Tablado, que 
até hoje forma atores. Alguns nomes importantes do teatro 
e da televisão brasileira foram seus alunos.

Maria Clara escreveu e montou “O cavalinho azul” em 
1960, quando já era uma autora e diretora premiada por suas 
peças anteriores, como, por exemplo, Pluft, o Fantasminha.

Além de “O cavalinho azul”, este livro traz as peças “A 
volta do camaleão alface”, “O embarque de Noé”, “Camaleão 

1  Maria Clara Machado. Teatro Infantil Completo. Rio de Janeiro: 

Editora Nova Aguilar, 2010, p. XV.
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na Lua” e “A Bela Adormecida”. O conjunto de peças reu-
nidas apresenta uma miríade de histórias fantásticas, com 
aventuras que divertem, emocionam e nos fazem pensar: 
no imaginário, na nossa sociedade, na infância e na arte 
dramática. Logo na peça que dá título ao livro podemos 
ver como a questão da amizade e do afeto é posta, sempre 
com muita leveza e ludicidade. Não diferentes são as peças 
com as aventuras do Vovô e sua turma, em que o compa-
nheirismo vence todas as trapalhadas de um vilão também 
muito divertido.

“O cavalinho azul”, de 1959, conta a história de Vicente 
e seu cavalo azul. Vicente, como muitas crianças brasileiras, 
vive com sua família em situação financeira muito difícil. 
Um dia seu cavalo é vendido, e ele sai pelo mundo atrás de 
seu amigo.

Em “A volta do Camaleão Alface”, peça escrita em 
1959, uma turma formada pelos personagens Maneco, 
Lúcia, Florípedes (a gatinha), Gaspar (o cachorro) e o 
burro Simeão é liderada pelo Vovô em uma divertida aven-
tura em busca de um tesouro: “a receita de viver bem”, 
desenvolvida por Sabidoso de Souza, que vive na tribo 
dos Xipongós. Mas, nessa empreitada, a turma precisa 
enfrentar o bandido Camaleão Alface para desvendar os 
mistérios desse tesouro.

“O embarque de Noé”, escrita em 1959, é uma farsa bíblica 
que conta a história da construção da arca de maneira muito 
divertida. Os personagens — pessoas e animais — contam essa 
história, que segundo Carlos Drummond de Andrade: “Ao 
Gênesis não interessava contar pequenas desavenças entre 
Noé e sua esposa, durante os preparativos do embarque na 
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arca, mas presume-se que, como na intimidade de todo casal 
que se preza, ocorreram discussões.”2

“Camaleão na Lua”, escrita em 1961, é outra aventura 
de Vovô e sua turma, agora em viagem à Lua. Segundo a 
jornalista Mànya Millen em artigo no Jornal O Globo, Maria 
Clara Machado brinca nessa peça com a curiosidade humana 
diante do desconhecido.3  

“A Bela Adormecida”, escrita em 1969, é uma linda adap-
tação para teatro de um dos maiores clássicos da literatura 
infantil, no melhor estilo de Maria Clara Machado.

Além da qualidade do texto, Maria Clara traz uma pro-
posta bastante inovadora para época: o cenário é mais um 
personagem, sendo construído e modificado pelos atores, 
durante a encenação. Além disso, as músicas estão presen-
tes em quase todas as suas peças, e o site da escola oferece a 
possibilidade de escutá-las (www.otablado.com.br).

A linguagem direta do teatro e os enredos criados pela 
autora são ideais para o trabalho com jovens leitores que estão 
iniciando o segundo ciclo do Ensino Fundamental. Ademais, 
os temas não são simplificados, mas também não abordam o 
universo intrincado da idade adulta, ou mesmo emocional-
mente complexos da juventude mais avançada.

2  Coluna disponível em: http://otablado.com.br/production/o-em 

barque-de-noe-1957/ (seção Imprensa. Acesso em junho de 2018).
3  Matéria disponível em: http://otablado.com.br/production/ca 

maleao-na-lua-2002/ (seção Imprensa. Acesso em junho de 2018).

http://www.otablado.com.br
http://otablado.com.br/production/o-embarque-de-noe-1957/
http://otablado.com.br/production/o-embarque-de-noe-1957/
http://otablado.com.br/production/camaleao-na-lua-2002/
http://otablado.com.br/production/camaleao-na-lua-2002/
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1. PREPARAÇÃO

• A escolha do livro deve considerar a leitura prévia 
pelo professor. O interesse pela obra é uma das 
estratégias mais importantes para despertar o 
interesse dos alunos.

• A leitura compartilhada é uma sugestão de dinâ-
mica para o 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. 
Para essa prática é interessante que todos estejam 
em círculo, colocando as cadeiras em roda ou até 
com todos sentados no chão. Ao mudar a posição 
comum à sala de aula, estamos colaborando para 
estimular a atenção dos alunos.

• Combine antes com os alunos as regras para essa 
leitura, que pode, inclusive, ser com apenas um 
exemplar do livro circulando na roda. Algumas 
questões a serem levantadas no momento de 
elaborar as regras são: 

a. Será que todos devem ser obrigados a ler? 
A experiência em escolas públicas no Brasil mostra-nos 

que, ao se respeitar a liberdade de escolha do momento de 
cada um se expor em voz alta, estimulamos a participação 
desde os mais tímidos aos mais dispersos, passando pelos 
que têm uma real dificuldade de leitura, como baixa visão, 
por exemplo.

b. O tamanho do trecho lido pode variar de acordo 
com o interesse de cada um? 
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Ao propor que os alunos elaborem com o professor a 
estratégia de leitura, estamos investindo na participação ativa 
do grupo. Então, essa é uma oportunidade para estimular o 
protagonismo juvenil.

Obs.: No primeiro contato com o texto, sugerimos que 
o professor não defina os personagens, deixe a leitura fluir 
livremente. Mas, caso os alunos sintam a necessidade de as-
sumir a leitura por personagens, acompanhe e colabore com 
essa iniciativa. E lembre-se de que essa leitura não deve ser 
um momento para correções!

2. PRÉ-LEITURA

Apresentação do livro (oralmente)

1. Que tal propor que o livro circule entre os alunos, 
antes da leitura, para que cada um observe apenas a 
primeira e a quarta capas? Talvez você possa passar 
uma fita adesiva ou envolver o livro em capa plástica 
para manter a curiosidade sobre o conteúdo.

2. Quando levamos um livro de literatura para sala de 
aula do 2º ciclo do Ensino Fundamental, devemos 
estar preparados para uma dinâmica que permite 
diferentes pontos de vista. A literatura, como expres-
são de arte, propõe ampliar os olhares e sentidos.

3. Lance algumas sugestões para aquecer esse bate-papo 
preliminar: 
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a. Alguém já foi ao teatro?
b. Alguém já atuou em uma peça de teatro?
c. Depois que o professor comentar o resumo de 

cada peça, solicite aos alunos que escolham qual 
peça gostariam de ler.

Este primeiro momento pode contribuir muito para a 
elaboração do planejamento que seguirá a partir da leitura. 
Com algumas turmas a leitura poderá render muitas conver-
sas e conexões com diferentes áreas do conhecimento; com 
outras nem tanto.

Se o professor, antes de iniciar a leitura, der a chance 
para que os alunos se posicionem, estará contribuindo para 
que ocorra um ótimo exercício para a formação de opinião, 
pois demandará deles a estruturação dos argumentos.

3. DURANTE A LEITURA

a. O professor deve ser o primeiro a ler o trecho 
inicial.

b. As regras determinadas pelo grupo devem ser 
lembradas caso alguém não as respeite.
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4. DEPOIS DA LEITURA

Atividades para Língua Portuguesa

Lance as seguintes perguntas para aquecer o bate-papo:

a. O que você gostaria de modificar nessa história?
b. De qual personagem você não gostou?
c. Ao comparar uma peça escrita com um livro que 

conta a mesma história, quais seriam as diferenças?

SUGESTÕES DE ATIVIDADES:

Está previsto na BNCC, para Língua Portuguesa, o apro-
fundamento do conhecimento dos gêneros que circulam na 
esfera pública, nos campos jornalístico/midiáticos e de atuação 
na vida pública (p.134). A leitura das peças do livro O cava-
linho azul e outras peças pode ser seguida de pesquisa no site 
da escola de teatro criada pela autora: www.otablado.com.br. 
Lá é possível conhecer críticas das peças em suas diferentes 
montagens, como também cartazes e folhetos.

Essa atividade está inserida, por exemplo, em Práticas 
da Linguagem para o 6º e 7º anos do Ensino Fundamental: 

(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em rela-

ção a textos pertencentes a gêneros como quarta capa, 

programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras literárias e outras manifestações 

http://www.otablado.com.br
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artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, 

DVDs etc.), diferenciando as sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam 

a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os 

no momento de fazer escolhas, quando for o caso.4

Após o levantamento das informações no site de O 
Tablado e outros meios que estiverem disponíveis na escola, 
os alunos podem destacar quais são as características de cada 
tipo de texto: cartaz, crítica, ficha técnica, folhetos, releases 
etc. Pergunte aos alunos:

1. A quem cada texto se direciona, é para o mesmo 
tipo de leitor? 

2. Quem você acha que escreveu esses textos? Um jor-
nalista, o diretor da peça, um publicitário, a própria 
autora Maria Clara Machado?

Em seguida, destaque junto com eles as características 
de cada texto. Ressalte que no release o assessor de imprensa 
(ou jornalista/produtor da equipe da peça) faz um resumo do 
enredo e das qualidades da peça, preparando a imprensa para 
a recepção do trabalho. Já a crítica é feita por um jornalista ou 
especialista da área, que faz uma avaliação do que viu como 
espectador, direcionando assim seu texto para o público em 
geral. Já a linguagem do cartaz ou do folheto procura ser mais 
objetiva e atraente para o espectador, tendo o cartaz a prima-
zia da imagem e o folheto, das informações técnicas da peça.

4  Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018, p.155.
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Proponha, finalmente, que eles produzam um desses 
textos sobre uma das peças lidas. A escolha pode ser livre ou 
direcionada, o importante é que os alunos consigam criar um 
texto/imagem a partir dos elementos apresentados no livro 
(elenco, personagens, elementos de capa e, claro, a própria 
história).
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INTERDISCIPLINARIDADE

Atividade interdisciplinar — Artes

O teatro é uma unidade temática prevista no ensino de 
Artes na BNCC. Em muitas escolas brasileiras a dramatização 
faz parte de festas do nosso calendário ou em culminância 
de projetos.

Incluir ou aprofundar esse trabalho com as peças de 
Maria Clara atende aos objetivos propostos em muitas áreas 
do conhecimento para os anos de 6º e 7º anos do Ensino 
Fundamental.

No Ensino Fundamental — Anos Finais, é preciso 

assegurar aos alunos a ampliação de suas interações 

com manifestações artísticas e culturais nacionais e 

internacionais, de diferentes épocas e contextos. Essas 

práticas podem ocupar os mais diversos espaços da es-

cola, espraiando-se para o seu entorno e favorecendo as 

relações com a comunidade.5

Ao entrar em contato com as peças de Maria Clara é 
possível entender que, desde a sua leitura até a montagem 
e encenação, estão presentes situações em que os alunos 
podem experimentar o processo de ensino e aprendizagem 
de maneira abrangente e com profundidade. Além disso, é 
interessante que os alunos entendam na prática a variação 

5  Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018, 

p.203.
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dos textos presentes numa peça teatral, como as rubricas, os 
diálogos e as aberturas de cenas.

Depois da leitura de uma das peças, caso seus alunos 
demonstrem interesse na montagem, devem escolher qual 
peça será encenada ou se a turma vai se dividir em grupos 
para montar mais de uma história. Eles podem iniciar fazendo 
uma pesquisa sobre o universo de produção de uma peça de 
teatro, que vai além da atuação no palco.

Essa pesquisa pode colaborar com o entendimento de 
que, quando escutamos uma música, assistimos a um filme, 
uma série ou uma novela, muita coisa acontece antes. E que 
existem muitos trabalhadores envolvidos.

Com esse levantamento, é interessante identificar interes-
ses para criar equipes: cenografia, figurino, atores, diretores, 
sonorização, divulgação, entre outros.

Cada uma dessas atividades está relacionada a uma área 
do conhecimento. Por exemplo, a cenografia exige projetos 
e construção, e as aulas de matemática podem servir como o 
espaço ideal para compreender suas necessidades. O figurino 
e a cenografia também exigem pesquisa, e as aulas de História 
podem colaborar muito.

Ao longo de todo o processo, o professor de Língua 
Portuguesa trabalhará em conjunto com o professor de Artes, 
para que haja uma interlocução entre saberes e a unidade do 
trabalho entre texto e interpretação. 

Ao final, com tudo pronto, que tal convidar as famílias 
e a comunidade escolar para assistir?

Para tanto, as habilidades, no que tange à formação 

literária, envolvem conhecimentos de gêneros narrativos 
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e poéticos que podem ser desenvolvidos em função dessa 

apreciação e que dizem respeito, no caso da narrativa 

literária, a seus elementos (espaço, tempo, persona-

gens); às escolhas que constituem o estilo nos textos, 

na configuração do tempo e do espaço e na construção 

dos personagens; aos diferentes modos de se contar uma 

história (em primeira ou terceira pessoa, por meio de 

um narrador personagem, com pleno ou parcial domínio 

dos acontecimentos); à polifonia própria das narrativas, 

que oferecem níveis de complexidade a serem explora-

dos em cada ano da escolaridade; ao fôlego dos textos.6

6  Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018, p.137.




